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Karta informacyjna
wnioskodawca i małżonek

poręczyciel i małżonek

1. Informacje podstawowe
1.1. Nazwisko i Imię

1.2. Adres zameldowania (z kodem pocztowym)

1.3. Adres do korespondencji (z kodem pocztowym)

1.4.PES
1.4. PESEL

1.5. Data urodzenia

1.6 Miejsce urodzenia

1.7. Seria i nr dowodu osobistego

1.8. Dane kontaktowe (telefon, email)

2. Informacje o sytuacji rodzinno-majątkowej
2.1. Stan cywilny

panna/kawaler

mężatka/żonaty

wdowa/wdowiec

separacja

2.2. Wspólność majątkowa

tak

rozwiedziona/(y)

nie

2.3. Źródła i kwota dochodów:
Źródło

Kwota (średnia za ostatnie 3 m-ce)

wnioskodawca/poręczyciel
małżonek:
Imię i nazwisko:……………….……….
Pesel:……………………………………
Nr dowodu osobistego…………………

2.4. Dochód netto na członka rodziny: …………………………..
2.5. Jestem dłużnikiem w postępowaniu windykacyjnym

□ nie

□ tak, kwota windykowanego długu ….………

3. Informacje o sytuacji finansowo - majątkowej
3.1. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, leasingów, pożyczek.
L.p.

Nazwa
zobowiązania

Instytucja finansująca

Kwota
zobowiązania

Kwota
pozostała do
spłaty

Termin
spłaty

Rata
miesięczna

Ustanowione
zabezpieczenie

1
2
3
…

3.2.Udzielone przez wnioskodawcę gwarancje i poręczenia.
Lp.

Nazwa beneficjenta

Kwota zobowiązania do spłaty

Termin spłaty

1
2
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3.3. Posiadany majątek wnioskodawcy.
3.3.1.Nieruchomości
Imię i Nazwisko
współwłaściciela

Rodzaj i adres nieruchomości

Udział
w%

Nr księgi
wieczystej

Wartość całej
nieruchomości w
PLN

Hipoteka na rzecz

3.3.2. Samochody, maszyny i urządzenia
Marka i typ pojazdu, maszyny, urządzenia

Rok produkcji

Wartość rynkowa
w PLN

Zastaw rejestrowy, przewłaszczenie

3.3.3. Inny majątek osobisty – papiery własnościowe, lokaty, udziały w spółkach, itd.
Nazwa

Rodzaj

Wartość rynkowa w PLN

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 297 §1 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.
Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz.553).

miejscowość i data

podpis wnioskodawcy

podpis małżonka

4. Oświadczenia
Ja, niżej podpisany oświadczam, że:
1.

Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i udostępnianie informacji dotyczących moich/naszych danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922) oraz danych objętych tajemnicą bankową zgodnie z Prawem Bankowym przez administratora:
Dolnośląski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wita Stwosza 3, Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Jeleniej
Górze, ul. 1 Maja 27 lub inną, wskazaną przez powyższe podmioty osobę w celu i w zakresie związanym z udzielaniem pożyczki, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922).

2.

Zgoda wyrażona w niniejszym oświadczeniu obejmuje również przetwarzanie moich danych w przyszłości pod warunkiem, że cel przetworzenia nie zostanie
zmieniony.

3.

Zostałem poinformowany o nazwie i siedzibie administratora danych, celach, w jakich dane te są przetwarzane, a także o prawie wglądu do nich oraz ich
poprawiania.

4.

Wszystkie informacje podane w niniejszym wniosku o pożyczkę oraz w przedłożonej wraz z wnioskiem dokumentacji są zgodne z prawdą. Wyciąg z ustawy z
dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks Karny „art. 297§1: Kto w celu uzyskania dla siebie lub innej osoby kredytu, pożyczki, gwarancji kredytowej, dotacji, subwencji
lub zamówienia publicznego przedkłada fałszywe lub stwierdzające nieprawdę dokumenty albo nierzetelne pisemne oświadczenia dotyczące okoliczności
mających istotne znaczenie dla uzyskania takiego kredytu, pożyczki, gwarancji kredytowej, dotacji, subwencji lub zamówienia publicznego podlega karze
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”

miejscowość i data

podpis wnioskodawcy

podpis małżonka
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